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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40
и 61 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 31, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Контрол, анализи и прогнози на дейността по задължителното здравно
осигуряване;“.
2. Точка 7 се отменя.
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Контрол на медицинската, денталната помощ
и лекарства“ се заменят с „Контрол, анализи
и прогнози на дейността по задължителното
здравно осигуряване“.
2. Създават се т. 18 – 31:
„18. анализира, изготвя и обобщава периодични справки по основни показатели на
разходите за здравноосигурителни плащания
на НЗОК;
19. анализира статистически данни за икономическото, социалното и демографското
състояние в страната и прогнозира отражението им върху здравноосигурителната система;
20. разработва принципи и показатели за
анализ и оценка на здравноосигурителната
система;
21. изготвя анализи и прогнози за органите
на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на медицински и/или дентални
услуги, лекарствени продукти, медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели и др.;
22. осъществява дейности по идентифициране и управление на риска в системата
на НЗОК;
23. разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите
за медицинска и/или дентална помощ, за
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели, заплащани от НЗОК;
24. изготвя финансова оценка на въздействието и оценка на риска при промени в нормативните актове и на управленски решения;
25. изготвя доклади и становища относно
състоянието на здравноосигурителната система и очакваното є развитие в краткосрочен
и средносрочен план;

26. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху здравноосигурителната система с цел улесняване
вземането на оперативни решения и оценка
на рисковете;
27. изготвя прогнози за необходимите средства за осъществяване дейността на НЗОК,
както и при въвеждането на нови технологии,
лекарствени продукти, медицински изделия
и/или промени в пакета здравни дейности,
гарантирани от бюджета на НЗОК;
28. извършва анализ на събраната от лечебните заведения информация в резултат на
проследяването на ефекта от терапията по
чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ при условията
и по реда, определени в наредбата по чл. 261а,
ал. 5 от ЗЛПХМ;
29. участва в подготовката на НРД за медицинските дейности, за денталните дейности,
анекси към тях, решения на Надзорния съвет
на НЗОК, условията и реда за сключване на
договори с притежателите на разрешение за
търговия с лекарствени продукти в аптеки
и др.;
30. участва в анализирането на резултатите от прилагането на нормативни актове и
действащата нормативна уредба в областта
на здравното осигуряване;
31. участва в работни групи и комисии и
дава становища на органите на управление на
НЗОК по въпроси, свързани с функционалната
компетентност на дирекцията.“
§ 3. Член 38 се отменя.
§ 4. В таблицата към приложението към
чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В колона „А дминист ративно звено“
ред „Дирекция „Контрол на медицинската,
денталната помощ и лекарства“ се заменя с
„Контрол, анализи и прогнози на дейността
по задължителното здравно осигуряване“, а
в колона „Численост – брой 2267“ на същия
ред числото „40“ се заменя с „57“.
2. В колона „Административно звено“ ред
„Дирекция „Анализ, планиране и прогнози
на дейността на НЗОК“ и числото „17“ на
същия ред в колона „Численост – брой 2267“
се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна
каса е приет с Решение № РД-НС-04-88 от
24.09.2019 г. на Надзорния съвет на НЗОК и
влиза в сила от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Жени Начева
7397
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1059
от 26 септември 2019 г.

за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграж дения на държавните
служители за научна степен, за полагане
на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и
за времето на разположение
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на допълнителни
възнаграждения на държавните служители в
Министерството на вътрешните работи за:
1. научна степен;
2. полагане на труд през нощта от 22,00
до 6,00 ч.;
3. полагане на труд на официални празници;
4. времето на разположение.
Чл. 2. (1) Допълнителното възнаграждение
за научна степен се изплаща за действително
отработено време. За действително отработено
време се зачита и времето на:
1. ползване на платен годишен отпуск по
чл. 189, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
2. професионално обучение с откъсване
от работа – когато срокът на обучението е
до 30 календарни дни;
3. командироване в чужбина за срок до
30 календарни дни, независимо от основанието.
(2) Времето по ал. 1, т. 2 и 3 се зачита
за всеки конкретен случай, а не сумарно за
календарната година.
Чл. 3. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1, т. 2 – 4 се отчитат в часове.
Чл. 4. (1) Допълнителните възнаграждения
по чл. 1 се изплащат чрез автоматизираната
информационна система „Труд и работна
заплата“.
(2) Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 се изплащат с възнаграждението на служителя за месеца, следващ тяхното отчитане.
Раздел II
Допълнително възнаграждение за научна
степен
Чл. 5. Допълнително възнаграждение за
научна степен се изплаща на държавните
служители, които притежават научна степен
по дисертационен труд по научна специалност, свързана с длъжностните задължения
на служителя.
Чл. 6. (1) Изплащането на допълнително
възнаграждение за научна степен се определя
със заповед на ръководителя на структура по
чл. 37 от ЗМВР по предложение на прекия
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ръководител на съответния държавен служител
в размера, определен със заповедта по чл. 179,
ал. 2 от ЗМВР.
(2) Изплащането на допълнително възнаграждение за научна степен на главния секретар на МВР, заместник главния секретар
на МВР и ръководителите на структури по
чл. 37 от ЗМВР се определя със заповед на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 7. За държавните служители, които
притежават две научни степени, допълнителното възнаграждение се определя и изплаща
в по-благоприятния размер за служителя
съгласно заповедта по чл. 179, ал. 2 от ЗМВР.
Чл. 8. Индивидуалният месечен размер
на допълнително възнаграждение за научна
степен се определя съобразно работните дни
през месеца, за които на държавния служител
е начислено основно месечно възнаграждение.
Раздел III
Допълнително възнаграждение за полагане
на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за
полагане на труд на официални празници и
за времето на разположение
Чл. 9. За всеки отработен час през нощта
от 22,00 до 6,00 ч. или за част от него на държавните служители се изплаща допълнително
възнаграждение за полагане на труд през
нощта от 22,00 до 6,00 ч.
Чл. 10. За работа през дните на официални празници, независимо дали представлява
извънреден т руд, или не, на държавните
служители се изплаща допълнително възнаграждение.
Чл. 11. За времето, през което с писмена
заповед и/или график, издадени от съответния
ръководител, държавният служител е на разположение и се намира извън местоработата
си, се изплаща допълнително възнаграждение
за всеки час или част от него.
Чл. 12. Допълнителните възнаграждения по
чл. 9, 10 и 11 се изплащат след предоставяне
в съответните финансови звена на протоколприложение № 6 към чл. 31, ал. 1 от Наредба
№ 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията
и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2016 г.).
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 179, ал. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-908 от 2018 г. за условията и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
на държавните служители в Министерството
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на вътрешните работи за научна степен, за
полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.,
за полагане на труд на официални празници,
за времето на разположение и за изпълнение
на специфични служебни дейности (ДВ, бр. 67
от 2018 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
7440

НАРЕДБА № 8121з-1060
от 26 септември 2019 г.

за условията, реда и максималните размери
за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни
дейности на държавните служители в МВР
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за
изпълнение на специфични служебни дейности
на държавните служители в Министерството
на вътрешните работи.
Раздел II
Условия и ред за изплащане на допълнително
възнаграждение за изпълнение на специфични
служебни дейности
Чл. 2. (1) Допълнителното възнаграждение
по чл. 1 се изплаща на държавните служители, които пряко изпълняват дейностите по
§ 1, т. 26а от допълнителните разпоредби на
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
(2) Правото на допълнителното възнаграждение по ал. 1 възниква от датата на започване
на изпълнение на съответната специфична
служебна дейност.
Чл. 3. (1) Допълнителното възнаграждение
по чл. 1 се изплаща за действително отработено
време. За действително отработено време се
зачита и времето на:
1. ползване на платен годишен отпуск по
чл. 189, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗМВР;
2. професионално обучение с откъсване от
работа – когато срокът на обучението е до 30
календарни дни;
3. командироване в чужбина за срок до 30
календарни дни, независимо от основанието;
4. командироване в чужбина за срок повече
от 30 календарни дни, когато служителят ще
изпълнява специфична служебна дейност по
време на командироването.
(2) Времето по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се зачита
за всеки конкретен случай, а не сумарно за
календарната година.
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Чл. 4. (1) Допълнителното възнаграждение
по чл. 1 се изплаща чрез автоматизираната
информационна система „Труд и работна
заплата“.
(2) Допълнителното възнаграждение по
чл. 1 се изплаща ежемесечно за текущия месец.
Чл. 5. На държавните служители, които
изпълняват служебни задължения, свързани
с повече от една специфична служебна дейност, се определя и изплаща допълнително
възнаграждение само за една от тях в поблагоприятния размер.
Чл. 6. (1) Определянето на конкретния
размер на допълнителното възнаграждение
по чл. 1 и съответната специфична служебна
дейност, неговото изменение, спиране и възстановяване на всеки служител се определят по
мотивирано писмено предложение на преките
ръководители и със заповед на ръководителите
на структури по чл. 37 от ЗМВР, както и на
директорите на регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП) и на регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РДПБЗН), а за главния секретар на МВР, заместник главния секретар и
ръководителите на структури по чл. 37 – от
министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Предложението по ал. 1 се изготвя в
срок от 3 работни дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, а заповедта за определяне
на конкретния размер на допълнителното
възнаграждение се издава до 5 работни дни
от утвърждаване на предложението.
(3) При изменение на индивидуален размер на допълнителното възнаграждение на
конкретния служител се предоставя копие на
заповедта за изменение.
Чл. 7. Допълнителното възнаграждение по
чл. 10, ал. 2, т. 10, буква „б“ не се изплаща
за срок от 1 до 12 месеца, когато по вина на
авиационния инженерно-технически състав
са допуснати:
1. тежка повреда, авария или катастрофа
на авиационна техника;
2. преждевременно снети от вертолета авиационни двигатели, апаратура и въоръжение;
3. неизпълнение на полетна задача;
4. допуснати груби нарушения по мерките
за безопасност или създаване на предпоставки
за летателни произшествия;
5. неудовлетворителна оценка на техническото състояние на авиационната техника.
Чл. 8. Допълнително възнаграждение по
чл. 10, ал. 2, т. 12 не се изплаща, когато:
1. корабите/катерите/базата са получили
слаба оценка за единичните (съвместните)
курсови задачи, като възнаграждението се
възстановява след успешно изпълнение на
следващата курсова (съвместна) задача;
2. корабът/катерът е извън линия за повече
от 5 денонощия по вина на екипажа.
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Чл. 9. Допълнително възнаграждение по
чл. 10, ал. 2, т. 13, буква „б“ не се изплаща
по време на курсове, свързани с подготовка
и даване на допуск за водолазни спускания.
Раздел III
Максимални размери на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични
служебни дейности
Чл. 10. (1) Базата за определяне на допълнителното възнаграждение по чл. 1 е 50 на
сто от утвърдената със закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година база за определяне размера на
основното месечно възнаграждение за найниската длъжност по чл. 177, ал. 2 и чл. 180,
ал. 2 от ЗМВР.
(2) Конкретният размер на допълнителното възнаграждение по чл. 1 се определя в
процент от базата по ал. 1, както следва за:
1. агентурно-оперативна или издирвателна
дейност на територията на:
а) гр. София – до 90 на сто;
б) гр. Пловдив, Варна и Бургас – до 70
на сто;
в) населените места извън посочените по
букви „а“ и „б“ – до 50 на сто;
2. откриване или обезвреждане на взривни
вещества – до 90 на сто;
3. борба с тероризма или участие в специални операции от щатно обособените структурни звена на:
а) Специализирания отряд за борба с тероризма – до 200 на сто;
б) главните дирекции – до 100 на сто;
в) останалите структури – до 60 на сто;
4. охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности – до 50 на сто;
5. контрол на държавната граница – съгласно приложението;
6. конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица:
а) конвоиране – до 25 на сто;
б) съпровождане – до 20 на сто;
в) транзитиране – до 15 на сто;
7. патрулно-постова дейност или опазване
на обществения ред на териториален или
линеен принцип:
а) патрулно-постова дейност или опазване
на обществения ред на териториален или
линеен принцип във:
аа) гр. София – до 80 на сто;
бб) гр. Пловдив, Варна и Бургас – до 50
на сто;
вв) населени места извън посочените по
букви „аа“ и „бб“ – до 35 на сто;
б) постова дейност за:
аа) охрана на сгради и обекти изцяло на
открито – до 30 на сто;
бб) охрана на задържани лица – до 20 на сто;
вв) охрана на сгради и обекти (вътрешни
постове) – до 15 на сто;
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8. пожарогасителна дейност, спасителна
дейност, неотложна аварийно-възстановителна
работа, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани
с опасни вещества и материали, държавен
противопожарен контрол или превантивна
дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, извършвани от служители в структурните звена на:
а) Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
на територията на гр. София – до 75 на сто;
б) РДПБЗН – Пловдив, Варна и Бургас и
РСПБЗН на територията на градовете Пловдив, Варна и Бургас – до 50 на сто;
в) РДПБЗН – Стара Загора, РСПБЗН на
територията на гр. Стара Загора и РСПБЗН
„АЕЦ Козлодуй“ – до 35 на сто;
г) РДПБЗН извън тези по букви „а“, „б“ и
„в“ – до 30 на сто;
д) РСПБЗН – I степен, извън тези по букви
„а“, „б“ и „в“ – до 30 на сто;
е) РСПБЗН – II степен, извън тези по букви
„а“, „б“ и „в“ – до 25 на сто;
ж) РСПБЗН – III степен, извън тези по
букви „а“, „б“ и „в“ – до 20 на сто;
9. разследване по досъдебни производства
от разследващи полицаи в МВР за:
а) Столична дирек ци я на вът решните
работи и Специализирано звено за подпомагане на разследването на престъпления по
чл. 411а, ал. 1 от Наказателно-процесуалния
кодекс – до 230 на сто;
б) главните дирекции в МВР – до 90 на сто;
в) гр. Пловдив, Варна и Бургас – до 70 на
сто;
г) населените места извън посочените по
букви „а“ и „в“ – до 50 на сто;
10. летателна и авиационна дейност:
а) на летателния състав – до 185 на сто;
б) на авиационния инженерно-технически
състав, който осъществява поддържането,
ремонта, експлоатацията и контрола на техническото състояние на авиационната техника и осигурява безаварийно изпълнение на
летателните задачи:
аа) на авиационните техници и механици – до 50 на сто;
бб) на останалия състав – до 40 на сто;
11. за парашутна дейност:
а) на инструкторите по парашутна подготовка – до 170 на сто;
б) за всеки изпълнен парашутен скок:
аа) през деня – 8 на сто;
бб) през нощта – 10 на сто;
12. плавателна дейност:
а) на плавателния състав от Базите гранично-полицейски кораби – до 135 на сто;
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б) на държавните служители извън плавателния състав на Базите гранично-полицейски кораби, които изпълняват служебни
задължения на борда на гранично-полицейски
кораби, е за всеки проплаван час на море/
река – до 0,5 на сто;
13. водолазна дейност:
а) на държавните служители, които извършват водолазна дейност – до 80 на сто;
б) на държавните служители, които притежават допуск за водолазни спускания за
извършване на водолазна дейност, при извършена аварийно-спасителна или служебна
дейност – 10 на сто за всеки отработен час;
14. експертно-криминалистическа дейност
на територията на:
а) гр. София – до 60 на сто;
б) градовете Пловдив, Варна и Бургас – до
35 на сто;
в) населените места извън посочените по
букви „а“ и „б“, в сектор „Криминална психология“ от отдел „Оперативна психология“
към Института по психология – до 25 на сто.
Раздел IV
Особени правила при определянето и изплащането на допълнителното възнаграждение
за летателна, авиационна, парашутна, плавателна и водолазна дейност
Чл. 11. На пилотите на вертолети (първи и
втори) и щурманите, прослужили петнадесет
години на щатна летателна длъжност, към
първи декември на съответната календарна
година и всяка следваща година на такава
длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни заплати,
включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за
продължителна служба.
Чл. 12. На държавните служители – инструктори по парашутна подготовка, прослужили петнадесет години на такава длъжност, към първи декември на съответната
календарна година и всяка следваща година
на такава длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на две брутни
заплати, включващи основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение
за продължителна служба.
Чл. 13. На плавателния състав от Базите
гранично-полицейски кораби, прослужили
единадесет години на такава длъжност, към
първи декември на съответната календарна
година и всяка следваща година на такава
длъжност се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една брутна заплата,
включваща основното месечно възнаграждение и допълнително възнаграждение за
продължителна служба.
Чл. 14. (1) На държавните слу ж ители,
извършващи водолазна дейност десет години, към първи декември на съответната
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календарна година и всяка следваща година,
извършващи дейността, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на една
брутна заплата, включваща основното месечно
възнаграждение и допълнително възнаграждение за продължителна служба.
(2) На държавните служители, извършващи
водолазна дейност петнадесет години, към
първи декември на съответната календарна
година и всяка следваща година, извършващи
дейността, се изплаща допълнително възнаграждение в размер на четири заплати.
Чл. 15. (1) Допълнителните възнаграждения по този раздел се изплащат след издаване
на заповед на съответния ръководител на
структура по чл. 37 от ЗМВР заедно с възнагражденията на служителите през месец
декември на съответната година.
(2) Допълнителните възнаграждения по
този раздел се изплащат независимо от допълнителните възнаграждения по чл. 10, ал. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
„Плавателен състав в Базите граничнополицейски кораби“ са: началник и заместник-началник на Базите гранично-полицейски
кораби; главен/старши щурман; главен боцман; началник на група кораби; началник на
група кораби, той и старши механик; командир
на кораб до и над 100 бруто регистър тона
(БРТ); полицейски инспектор VI – IV степен; полицейски инспектор VI – IV степен
(помощник-командир на кораб; помощниккомандир на кораб до 100 БРТ; радиотелекомуникационни системи (РТС); бордови
контрол; механик на кораб над 100 БРТ; механик на кораб до 100 БРТ); главен боцман,
той и водач на автомобил (началник, склад
гориво-смазочни материали (ГСМ); главен
боцман (водач на автомобил, той и началник,
склад въоръжение, завеждащ ГСМ и корабно
имущество, 02 група Гранични полицейски
кораби – Русе); командир на кораб до 20 БРТ;
младши инструктор (артилерист); командир
на отделение (щурмани; мотористи); полицай – старши полицай (помощник-командир
на кораб до 20 БРТ; механик на кораб до
20 БРТ; рулеви; артилерист; радиооператор;
РТС; моторист; електрик); полицай – старши
полицай (помощник-командир на кораб до
20 БРТ), той и механик; полицай – старши
полицай (помощник-командир на кораб до
20 БРТ, той и механик).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 179а, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
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Приложение
към чл. 10, ал. 2, т. 5
1. За наблюдение на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим:
I група до 80 %

от РДГП – Елхово

ГПУ
ГПУ
ГПУ
ГПУ

II група до 75 %

от РДГП – Елхово

ГПУ 01 ст. Свиленград
Мобилна гранично-полицейска група
група „Интегрирана система за наблюдение“ към
сектор „Регионален координационен център“

от РДГП – Драгоман

ГПУ Калотина

от РДГП – Смолян

ГПУ 01 ст. Ново село
Мобилна гранично-полицейска група

III група до 70 %

от РДГП – Смолян

ГПУ 01 ст. Ивайловград

IV група до 65 %

от РДГП – Смолян

ГПУ 01 ст. Петрич

от РДГП – Драгоман

Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП – Русе

Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП – Бургас

Мобилна гранично-полицейска група за бордови
контрол

от РДГП – Драгоман

ГПУ 01 ст. Брегово

от РДГП – Кюстендил

ГПУ 01 Гюешево
ГПУ Благоевград
ГПУ 01 Златарево
Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП – Аерогари

Мобилна гранично-полицейска група

от РДГП – Русе

ГПУ Силистра
ГПУ Генерал Тошево

от РДГП – Смолян

ГПУ
ГПУ
ГПУ
ГПУ
ГПУ
ГПУ

от РДГП – Бургас

ГПУ Царево

от РДГП – Драгоман

ГПУ
ГПУ
ГПУ
ГПУ

IX група до 40 %

от РДГП – Русе

ГПУ 01 ст. Русе
ГПУ 01 ст. Видин
База „Гранични полицейски кораби“ Видин –
без плавателен състав

X група до 35 %

от РДГП – Бургас

ГПУ 01 ст. Бургас
ГПУ 01 ст. Варна
Ба за „Г ра н и ч н и пол и цейск и кораби“ С озо пол – без плавателен състав

XI група до 30 %

от РДГП – Русе

ГПУ Сомовит
ГПУ Свищов
ГПУ Козлодуй

от РДГП – Бургас

ГПУ Каварна

от РДГП – Бургас

група „Интегрирана система за наблюдение“ към
сектор „Регионален координационен център“

V група до 60 %

VI група до 55 %

VII група до 50 %

VIII група до 45 %

XII група до 25 %

01 ст. Малко Търново
01 ст. Елхово
Средец
Болярово

Крумовград
Момчилград
Златоград
Рудозем
Доспат
Гоце Делчев
Олтоманци
Трън
Чипровци
Белоградчик
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охрана на международните летища от щатно обособените групи „Летищна сигурност“:
летище София – до 70 на сто;
летища Варна, Бургас и Пловдив – до 30 на сто;
летния туристически сезон (1.06 – 30.09) за летища Варна и Бургас – до 45 на сто.
извършване на гранични проверки:

I група до 55 %

II група до 45 %

III група до 40 %

IV група до 35 %

V група до 30 %

VI група до 25 %

VI група до 20 %

VI група до 15 %

от РДГП – Драгоман

ГКПП Калотина

от РДГП – Елхово

ГКПП Капитан Андреево

от РДГП – Елхово

ГКПП Лесово

от РДГП – Смолян

ГКПП Маказа

от РДГП – Аерогари

ГКПП Аерогара София
ГКПП Аерогара Бургас*
ГКПП Аерогара Варна*

от РДГП – Кюстендил

ГКПП Гюешево
ГКПП Станке Лисичково
ГКПП Златарево

от РДГП – Русе

ГКПП Русе
ГКПП Видин

от РДГП – Смолян

ГКПП Кулата

от РДГП – Бургас

ГКПП Пристанище Бургас
ГКПП Пристанище Варна

от РДГП – Елхово

ГКПП Малко Търново

от РДГП – Русе

ГКПП Оряхово

от РДГП – Драгоман

ГКПП Връшка чука

от РДГП – Смолян

ГКПП Капитан Петко Войвода
ГКПП Илинден

от РДГП – Русе

ГКПП Силистра

от РДГП – Бургас

ГКПП Царево
ГКПП Несебър
ГКПП Балчик

от РДГП – Смолян

ГКПП Златоград

от РДГП – Аерогари

ГКПП Аерогара Пловдив

от РДГП – Драгоман

ГКПП Олтоманци
ГКПП Стрезимировци
ГКПП Брегово

от РДГП – Русе

ГКПП Кардам
ГКПП Дуранкулак

от РДГП – Аерогари

ГКПП Аерогара Горна Оряховица

от РДГП – Смолян

ГКПП Ивайловград

от РДГП – Русе

ГКПП Лом
ГКПП Сомовит – Никопол
ГКПП Свищов

* За летния туристически сезон (1.06 – 30.09) за ГКПП – аерогари Варна и Бургас – до 45 на сто, а през
останалото време до 30 на сто.
7441
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5
и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от
2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 17, 54 и 92 от
2014 г. и бр. 38 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 думата „имуноглобулини“
се заличава.
§ 2. В чл. 4, т. 3 думата „пневмококи“ се
заменя с „варицела“.
§ 3. В чл. 5а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 5 думите „30 септември“ се
заменят с „1 септември“, а думите „10 октомври“ се заменят с „15 септември“.
2. В ал. 3 т. 1 се заличава.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „техническите средства“
се заменят с „медицинските изделия“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „техническите средства“ се заменят с „медицинските изделия“.
3. В ал. 4 след думата „биопродукти“ се
добавя „съгласно чл. 27, ал. 1, т. 9“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) По изключение РЗИ може да предоставя
биопродукти по ал. 4 на друга РЗИ само след
предварително съгласуване с МЗ.“
5. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно
ал. 6, 7 и 8.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думите „законен представител с“ се добавя „ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване
и неговите усложнения“.
2. В т. 7 думите „технически средства“ се
заменят с „медицински изделия“.
§ 6. В чл. 12, ал. 3 думите „и имуноглобулини“ се заличават.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „имунизации“ се
добавя „на подлежащи за периода лица“, а
думите „или изпращане по електронна поща“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „или изпращане по електронна поща“ се заличават.
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Лицата, подлежащи на задължителна
имунизация или реимунизация, които отказват
да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа
си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист
(бланка МЗ-НЗОК № 1), в който се вписва
МКБ код Z28.2 „Имунизация, непроведена
поради отказ на пациента“.
(5) Информация за неявилите се през настоящата година подлежащи на имунизация деца
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се предоставя от ОПЛ на РЗИ по електронен
път веднъж годишно чрез сведение, съдържащо
име, ЕГН и адрес на детето и телефонен номер на родителя или настойника/попечителя.
(6) Отчетите по ал. 2 и 3 могат да се подават и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги и Закона
за електронното управление.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. общопрактикуващ лекар (ОПЛ).“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 1, които не са преминали
обучение по ал. 4, осигуряват извършването
на проверката на туберкулиновата алергия
(проба Манту) и на имунизация и реимунизация срещу туберкулоза от лекар, преминал
обучението по ал. 4.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Общопрактикуващият лекар:“;
б) в т. 2 след думата „т. 1“ се поставя запетая и се добавя „която се поддържа в електронен формат с възможност за разпечатване
на данните от нея за нуждите на държавния
здравен контрол“;
в) в т. 3 думите „техническите средства“ се
заменят с „медицинските изделия“;
г) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „по начин, който може да се удостовери
(чрез лицензиран пощенски оператор, по факс,
на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена
покана, подписан от пациента амбулаторен
лист, в който е посочена датата за следващата
имунизация, и др.)“;
д) в т. 7 след думите „реимунизации от“
се добавя „съответната районна здравноосигурителна каса на“, а думите „личен лекар“
се заменят с „ОПЛ“.
2. В ал. 2 думите „електронна поща“ се
заменят с „електронен път, при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги и Закона
за електронното управление“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) За основна имунизация се счита:“.
2. В т. 5 накрая се добавя „при децата, родени
преди 1.01.2020 г., и два приема конюгирана
ваксина срещу пневмококови инфекции при
деца, родени след 31.12.2019 г.“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Копия на решенията на комисията се
изпращат по служебен път от РЗИ до ОПЛ.“
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2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „електронна поща“ се
заменят с „електронен път, при условията и
по реда на Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги и
Закона за електронното управление“.
2. В т. 2 думите „техническите средства“ се
заменят с „медицинските изделия“.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 1 буква „в“ се отменя;
б) в т. 8 думите „и имуноглобулини“ се
заличават;
в) в т. 9, буква „а“ думите „и имуноглобулини“ се заличават;
г) създава се нова т. 10:
„10. представя ежегодно до 15 януари в МЗ
корекции в годишния план по т. 9, приложими
за текущата календарна година“;
д) досегашната т. 10 става т. 11;
е) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея
думите „техническите средства“ се заменят с
„медицинските изделия“;
ж) досегашната т. 12 става т. 13;
з) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея думите „и имуноглобулини“ се заличават;
и) досегашната т. 14 става т. 15 и в нея:
аа) в текста преди буква „а“ думите „т. 13“
се заменят с „т. 14“;
бб) в буква „з“ думите „техническите средства“ се заменят с „медицинските изделия“;
вв) създава се нова буква „и“:
„и) дейности по държавен здравен контрол
на имунопрофилактиката;“
гг) досегашната буква „и“ става буква „й“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При изготвяне на сведението по ал. 1,
т. 14 се използват данни за:
1. подлежащи лица през периода: данните
за новородените през периода от лечебните
заведения за болнична помощ, в структурата
на които има родилно отделение, и от регистрите на населението за дадената година от
Националния статистически институт;
2. обхванатите лица през периода: броя приложени дози ваксини по приеми на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации
на подлежащи през периода лица.
(3) Данните за обхванати лица извън посочената в Имунизационния календар възраст се
отчитат в текстуалния анализ по ал. 1, т. 15.“
§ 14. В чл. 27а думите „т. 13“ се заменят
с „ал. 1, т. 14“, а думите „личен лекар“ се
заменят с „ОПЛ“.
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „ваксините, серумите и
имуноглобулините“ се заменят с „ваксините
и серумите“.
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2. В т. 3 думата „имуноглобулини“ се заличава.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. „Общопрактикуващ лекар“ е лекарят в
лечебно заведение за първична медицинска
извънболнична помощ, избран от здравноосигурено лице по реда на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ (ДВ, бр. 45 от 2006 г.).“
§ 16. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми“
се заменят с „дирекция от специализираната
администрация“.
§ 17. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
„Имунизационен календар на Република България“ се правят следните изменения:
1. В таблицата:
а) на ред „туберкулоза (БЦЖ)“, в колона
3 „В години – календарната година на навършване на възрастта“, графа „11“ думите „БЦЖ
(4)“ се заличават;
б) на ред „дифтерия, тетанус, коклюш
(ДТКа)“, в колона 3 „В години – календарната
година на навършване на възрастта“, графа
„12“ абревиатурата „Тд“ се заменя с „Тдка“;
в) на ред „пневмококови инфекции (Пневмо)“, в колона 2 „В месеци“, графа „от третия
месец“ след думата „Пневмо“ се добавя „(7)“,
а в графа „от дванадесетия месец“ цифрата в
скобите „(7)“ се заменя със „(7а)“.
2. В забележките:
а) създава се нова забележка (7):
„(7) Не се прилага при децата, родени след
31.12.2019 г.“;
б) досегашната забележка (7) става забележка (7а) и се изменя така:
„(7а) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени
преди 1.01.2020 г., и не по-рано от 6 месеца
след прилагане на втория прием при децата,
родени след 31.12.2019 г.“
§ 18. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
„Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. II думите „и с намалено антигенно
съдържание на дифтерийната компонента“
се заменят със „с намалено антигенно съдържание“.
2. В т. III се създава изречение второ: „На
медицински персонал, при който има повишен
риск от заразяване във връзка с упражняваната професия и за който липсват данни за
проведени имунизации или за протективен
имунитет, се извършва имунизация по реда
на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105
от 2002 г.).“
3. В т. V:
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а) в подточка 2 думата „стоматология“
се заменя с „дентална медицина“, а думите
„и колежите“ и „(ДВ, бр. 105 от 2002 г.)“ се
заличават;
б) в подточка 8 думите „друго половопредавано заболяване“ се заменят с „друга
сексуално-преносима инфекция“.
4. Създава се т. XVI:
„XVI. Имунизация срещу варицела с жива
моноваксина.
Препоръчва се за лица на възраст от 12
месеца.“
§ 19. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2
„Специфични изисквания към биопродуктите, включени в Имунизационния календар
на Република България“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. Биопродуктът за извършване на задължителна реимунизация против дифтерия,
тетанус и коклюш на 12-годишна възраст
трябва да бъде ваксина с намалено антигенно
съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна
компонента.“
2. Досегашните т. 6 – 12 стават съответно
т. 7 – 13.
§ 20. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 3
„Специфични изисквания към биопродуктите
за постекспозиционна профилактика и тяхното
приложение“ се правят следните изменения:
1. В т. 1 подточка 1.1 се отменя.
2. В т. 2:
а) в текста преди подточка 2.1 думите „и
имуноглобулини“ се заличават;
б) в подточка 2.1 думата „бяс“ се заличава.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. Схеми на приложение на специфични
серуми за постекспозиционна профилактика:
независимо от времето на контакта – при
съмнение за тетанус и дифтерия.“
4. Точка 4 се отменя.
§ 21. В приложение № 7 към чл. 13, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Лечебно заведение/личен лекар/
РЗИ“ думите „личен лекар“ се заменят с „ОПЛ“.
2. Наименованието на таблицата се изменя
така:
„СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни
планови, целеви, препоръчителни имунизации
и реимунизации и приложените серуми за постекспозиционна профилактика на подлежащи
през периода …………………. на 20…… г.“.
3. В раздел „Туберкулоза“ редове „На 11 години“, „от тях отрицателни“ и „в т.ч. реимунизирани“ се заличават.
4. След раздел „Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ“ се създава
раздел „Реимунизирани с Тдка“:
„
Реимунизирани с Тдка
На 12 години
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5. В раздел „Реимунизирани с Тд“ ред „На
12 години“ се заличава.
6. В раздел „Пневмококови инфекции с
конюгирана ваксина“:
а) на ред „Пол у чи л и т рет и п рием“ в
първата колона накрая се добавя „при деца,
родени преди 1.01.2020 г.“;
б) на ред „Реимунизирани (4-ти прием)“
текстът в първата колона се изменя така:
„Реимунизирани (4-ти прием при деца,
родени преди 1.01.2020 г., или 3-ти прием
при деца, родени след 31.12.2019 г.)“.
7. В раздел „Грип“ след ред „Имунизирани“ се създава ред:
„
Имунизирани по на- 99
ционална програма

“
8. След раздел „Ротавирусни инфекции“
се създава раздел „Варицела“:
„
Варицела
Имунизирани

98

“
9. Раздел „ПРИЛОЖЕНИ ГАМА-ГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ“ се изменя така:
„
ПРИЛОЖЕНИ СЕРУМИ
Специфични серуми Код Имунизирани лица
Против тетанус

91

Против дифтерия

92

“
§ 22. В приложение № 7а към чл. 13, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. След колона 6 „Срок на годност на остатъчните количества“ се създава колона 7
„Бракувани количества биопродукти“.
2. На ред „Лечебно заведение/Личен лекар“
думите „Личен лекар“ се заменят с „ОПЛ“.
3. След ред „Комбинирана ваксина МПР“
се създава ред „Комбинирана ваксина Тдка“.
§ 23. В п ри ложение № 8а к ъм ч л. 16,
ал. 1, т. 1 в годишния план на подлежащите на задължителни планови имунизации и
необходимите дози биопродукти по видове и
количества за тяхното обхващане се правят
следните изменения и допълнения:
1. Раздели „ППД (общо)“ и „БЦЖ (общо)“
се изменят така:
ППД (общо)
– на 7 – 10 м.
– на 7 г.
БЦЖ (общо)
– на 7 – 10 м.

33

– на 7 г.

“

“
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2. В раздел „Конюгирана пневмококова
ваксина (общо)“ ред „IV прием“ се заличава.
3. След ред „ІІ прием (12-год.)“ в раздел
„МПР (общо)“ се създава раздел „Тдка“:
„
Тдка
– на 12 г.

“
4. В раздел „Тд (общо)“ ред „на 12 г.“ се
заличава.
§ 24. В т. I от приложение № 9 към чл. 17
„Минимални интервали и съвместимости
между биопродуктите“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В подточка 4 в началото се добавя „За
родените преди 1.01.2020 г.“.
2. Създава се нова подточка 5:
„5. За родените след 31.12.2019 г. при пневмококовата конюгирана ваксина минималният интервал между втория и третия прием е
6 месеца. При невъзможност поради наличие
на медицински противопоказания първите
две дози пневмококова конюгирана ваксина
да се приложат съгласно Имунизационния
календар на 2 и 4 месеца, след 6-месечна
възраст броят на дозите ваксина и схемата
за имунизация се определят в зависимост
от възраст та на детето в съответствие с
указанията на производителя.“
3. Досегашната подточка 5 става подточка
6 и в нея думите „т. 1, 2, 3 и 4“ се заменят
с „т. 1, 2, 3, 4 и 5“.
4. Досегашните подточки 6 и 7 стават
съответно подточки 7 и 8.
§ 25. В приложение № 10 към чл. 20 „Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар
на Република България“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така:
„Приложение № 10 към чл. 20, ал. 1“.
2. В т. I се създава подточка 13:
„13. Лечебните заведения, в които е диагностицирано заболяване по подточки 1 или
3 – 12, вписват в епикризата при изписване
на пациента програма за последващите имунизации по антигени и срокове на ваксиниране. При необходимост от извършване на
предварителна антихистаминова или друга
подготовка същата се вписва в изготвената
програма.“
3. В т. II:
а) в подточка 1 думите „Инактивираните
ваксини, токсоидите и имуноглобулините“
се заменят с „Инактивираните ваксини и
токсоидите“;
б) в подточка 2.3 думите „както и пасивната
имунизация с имуноглобулин“ се заличават.
4. В т. IV, подточка 1 думите „хепатат Б“
се заменят с „хепатит Б“.
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5. Създава се т. V:
„V. Им у низации при деца с х ронични
заболявания се извършват съобразно препоръки, включени в методическо указание,
у т върдено със заповед на минист ъра на
здравеопазването.“
§ 26. Наименованието на п ри ложение
№ 10а към чл. 27, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 10а към чл. 27, ал. 1, т. 5“.
§ 27. В приложение № 12 към чл. 27, т. 14,
буква „з“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Наименованието на приложението се
изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 27, ал. 1, т. 15,
буква „з“.
2. След ред „Комбинирана ваксина МПР“
се създава ред „Комбинирана ваксина Тдка“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Ваксината с намалено антигенно съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна
компонента, за задължителната реимунизация срещу дифтерия, тетанус и коклюш на
12-годишна възраст по код 33 от приложение
№ 7 по чл. 13, ал. 2 се прилага за лицата,
родени след 31.12.2007 г.
§ 29. Параграф 13, т. 2, § 17, т. 1, букви
„а“ и „б“, § 19, § 21, т. 3, 4 и 5, § 22, т. 1 и 3
и § 27, т. 2 влизат в сила от 1.01.2020 г.
Министър:
Кирил Ананиев
7405

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 6 от 2011 г. за изискванията за
пощенската сигурност (ДВ, бр. 90 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „съгласувано
с компетентните държавни органи“ се заличават, думата „инструкции“ се заменя с
„правила“ и след думите „ценните пратки“
се добавя „съобразени с действащото законодателство“.
2. В т. 1 думите „съобразени с действащото
законодателство“ се заличават.
§ 2. Член 7 се отменя.
§ 3. Член 8 се отменя.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „съгласувано с
компетентните държавни органи“ се заличават и след думите „пощенските служби“
се добавя „съобразени с действащото законодателство“.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Основният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Документите, които удостоверяват
изпълнението на мерките по ал. 1, се съхраняват от пощенските оператори за срок не
по-кратък от 2 години и при необходимост
се предоставят на компетентните държавни
органи.
(3) Пощенските оператори предоставят на
компетентните държавни органи всякаква
друга информация, свързана с изпълнението
на мерките по ал. 1.“
§ 6. В чл. 15 думите „Министерството
на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с
„Министерството на вът решните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Държавна агенция „Технически операции“
и органите на съдебната власт“.
За министър:
Ангел Попов

§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 348 от 12.09.2019 г.
Председател:
Николай Данчев

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 349 от 19.09.2019 г.
Председател:
Николай Данчев

7420

НАРЕДБА № 1
от 12 септември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.

7398

НАРЕДБА № 2
от 19 септември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за
лечение на алергичните болести съгласно
приложението.

7463
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-527
от 20 септември 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ), в площ „Ламбовото“ с размер
1,59 кв. км, разположена в землищата на селата
Върбешница и Горна Кремена, община Мездра,
област Враца, с координати на граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, тел.: 02/9263 210, 02/9263 199, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Ламбовото“,
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица
№ 8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер

1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Ламбовото“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 1000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в конкурса по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в конкурс за площ „Ламбовото“. Същото
се прилага към заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта ще
осъществявам лично.
10. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи
площ „Ламбовото“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4698910

8537755

2.

4698910

8540072

3.

4698048

8540597

4.

4697700

8540557

5.

4697700

8540119

6.

4698153

8540058

7.

4698153

8539556

8.

4698500

8539660

9.

4698500

8538700

10.

4698410

8538685

11.

4698410

8537755
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към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по търсенето и проучването минимални управленски и финансови
възможности, както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата за управленски възможности за други
физически или юридически лица при условие,
че декларира, че ще използва ресурсите им
при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на
разположение на кандидата възможностите си
за изпълнение на дейностите по проучване на
скалнооблицовъчни материали в площ „Ламбовото“, както и декларация от третото лице,
че за същото не са налични обстоятелствата по
чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години, в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
60 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Ламбовото“;
или
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2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
скалнооблицовъчни материали в площ „Ламбовото“.
Кандидат ът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представи/ят
декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване при условие,
че докаже, че ще има на свое разположение тези
ресурси. При условие, че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридичес
ки лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят дек
ларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7489

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-385
от 4 септември 2019 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с одобрен протокол от 16.05.2019 г. на
комисия, назначена със Заповед № РД-18-ДС-30
от 19.04.2019 г. на областния управител на област
Враца и Заповед № РД-12-8 от 22.04.2019 г. на
областния управител на област Плевен, издадена
на основание чл. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от
2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър, с който е констатирана
допусната явна фактическа грешка в резултат от
неправилното отразяване на землищната граница в картата на възстановената собственост за
землището на с. Еница, община Кнежа, област
Плевен, нареждам:
I. Да се преработи частично вл язлата в
сила карта на възстановената собственост за
землището на с. Еница, община Кнежа, област
Плевен, за имот с № 055019, с площ за преработка 0,034 дка.
II. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от общинската служба
по земеделие в кметството на населеното място.
III. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, и началника на Общинската служба по
земеделие – Кнежа, за сведение и изпълнение.
Министър:
Д. Танева
7438

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 654
от 9 август 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 14 съгласно протокол № 15
от 11.07.2019 г. във връзка чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, представляващи сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– контакт без кабел с три гнезда, търговска
марка BAYSAL, с метални щифтове, в прозрачна
опаковка с надпис „BAYSAL“ electric, съдържаща етикет с информация на български език:
артикул – разклонител, произход – Турция, код:
10001205, максимален ток: 16 А, ном. напрежение:
250 V, степен на защита: IP20 16A-250V-IP20;
– контакт без кабел с четири гнезда, с метални щифтове, в прозрачна опаковка с надпис
„BAYSAL“, съдържаща етикет с информация на
български език: артикул – разклонител, произход – Турция, код: 10001205, максимален ток: 16 А,
ном. напрежение: 250 V, степен на защита: IP20
16A-250V-IP20;
– контакт обикновен, в прозрачна опаковка с
надпис „ATOM ELEKTRIK“, съдържаща етикет с
информация на български език: артикул – ключ,
произход – Турция, код: 42001001, максимален
ток: 10 А, ном. напрежение: 250 V, степен на
защита: IP20 16A-250V-IP20.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
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случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0011/
02.018 от 9.05.2019 г. и експертно становище с
изх. № 397/9.05.2019 г., издадени от лаборатория
„Елпром – Илеп“ – ООД, София, при провеждането на изпитванията на подвижен разглобяем
двуполюсен контакт с три гнезда и странично
защитно устройство 16 А 250 V, комбиниран с
двуполюсен щепсел със странично защитно устройство 16 А 250 V, търговска марка BAYSAL, код
10001205 и трайна маркировка 16 A 250 V~ 2P+,
в прозрачна опаковка с надпис Bys baysal electric,
производство на BYS BAYSAL ELECTRIC, Турция, са установени несъответствия с изискванията на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, а
именно: стоката не отговаря на изискванията по
отношение на т. 4 „Общи изисквания“, т. 8 „Маркировка“, т. 11 „Осигуряване на заземяването“,
т. 14 „Конструкция на щепселите и подвижните
контакти“, т. 19 „Загряване“ и т. 27 „Изолационни разстояния по повърхността на изолацията,
през въздуха и през уплътняващи компаунди“
на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013.
Нарушени са основни изисквания за защита
срещу поражения от електрически ток при директен допир (винтовете за достъп до вътрешността на изделието не са подходящо закрепени
на местата си и могат да бъдат заменени при
загубване с неподходящи по размер, част от заземителната пластина на щепсела на изделието
се издава извън лицевата му повърхност и може
да създаде сериозен проблем при свързване на
изделието към захранващата мрежа, изолационните разстояния по повърхността на изолацията
и през въздуха между частите под напрежение
и частите на защитната заземителна верига
са под допустимите) и при индиректен допир
(частите на защитните заземителни вериги на
щепсела и контакта не са свързани помежду
си, а само контактуват чрез допир, което може
да доведе до възникване на опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието),
както и основни конструктивни изисквания
(неправилното оразмеряване на тоководещите
части предизвиква загрявания до недопустимо
високи температури, което е предпоставка за
възникване на непосредствена опасност от изгаряния) и в тези аспекти изделието трябва да
бъде считано като опасно за живота и здравето
на потребителя.
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0011/
02.019 от 9.05.2019 г. и експертно становище с
изх. № 398/9.05.2019 г., издадени от лаборатория
„Елпром – Илеп“ – ООД, София, при провеждането на изпитванията на подвижен разглобяем
двуполюсен контакт с четири гнезда и странично
защитно устройство 16 А 250 V, комбиниран
с двуполюсен щепсел със странично защитно устройство 16 А 250 V, с търговска марка
BAYSAL, тип 40 100 005, код 10001205 и трайна
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маркировка 16 A 250 V~ 2P+, в прозрачна опаковка с надпис Bys baysal electric, производство
на BYS BAYSAL ELECTRIC, Турция, са установени несъответствия с изискванията на IEC
60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, а именно: стоката
не отговаря на изискванията по отношение на
т. 4 „Общи изисквания“, т. 11 „Осигуряване на
заземяването“, т. 19 „Загряване“ и т. 26 „Винтове, тоководещи части и съединения“ на IEC
60884-1:2002+А1:2006+А2:2013.
Нарушени са основни изисквания за защита срещу поражения от електрически ток при
индиректен допир (свързването между частите
на защитните заземителни вериги на щепсела
и контакта е осъществено със самонарязващ
винт, който се въвежда в резба от изолационен материал, не е защитен срещу случайно
разхлабване и не е подсигурен с втори винт за
повишаване на надеждността на връзката, а
отделните елементи на защитната заземителна
верига на контакта не са свързани помежду си,
а само контактуват чрез натиск, което може
да доведе до възникване на опасна ситуация
вследствие прекъсване на защитната верига на
уреди с клас на защита I при присъединяването
им към захранването с помощта на изделието),
както и основни конструктивни изисквания
(неправилното оразмеряване на тоководещите
части предизвиква загрявания до недопустимо
високи температури, което е предпоставка за
възникване на непосредствена опасност от изгаряния и поражение от електрически ток) и в
тези аспекти изделието трябва да бъде считано
като опасно за живота и здравето на потребителя.
Съгласно изпитвателен протокол № 19.0011/
02.018 от 9.05.2019 г. и експертно становище с
изх. № 397/9.05.2019 г., удостоверяващи, че при
провеждането на изпитванията на неподвижен
двуполюсен контакт с едно гнездо и странично
защитно устройство за скрита електрическа
инсталация 16 А 250 V, търговска марка ATOM,
код 42001001 и трайна маркировка 16 A 250 V~
2P+, в прозрачна опаковка с надпис ATOM
ELEKTRIK, производство на ATOM ELEKTRIK,
Турция, са установени несъответствия с изискванията на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013,
а именно: стоката не отговаря на изискванията
по отношение на т. 4 „Общи изисквания“, т. 8
„Маркировка“, т. 12 „Клеми и клемни свързвания“, т. 13 „Конструкция на неподвижните
контакти“, т. 19 „Загряване“ и т. 27 „Изолационни разстояния по повърхността на изолацията,
през въздуха и през уплътняващи компаунди“
на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013.
Нарушени са основни изисквания за защита
срещу поражения от електрически ток при директен допир (контактното гнездо и капакът на
изделието са закрепени само с един централно
разположен винт без осигуряване на допълнително укрепване, изолационните разстояния
по повърхността на изолацията и през въздуха
между частите под напрежение и частите на
защитната заземителна верига и между части
под напрежение и металното шаси за закрепване
на основата на контакта са под допустимите),
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както и основни конструктивни изисквания
(неправилното оразмеряване на тоководещите
клеми може да принуди потребителя да използва
свързващи проводници с по-малко сечение, а в
допълнение предизвиква загрявания до температури, превишаващи допустимите, винтовете
на тези клеми могат да наранят многожичните
присъединителни проводници и като резултат
са налице предпоставки за възникване на опасности от изгаряния и пожар) и в тези аспекти
изделието трябва да бъде считано като опасно
за живота и здравето на потребителя.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от токов удар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Райков
7468
ЗАПОВЕД № 655
от 9 август 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 13 съгласно протокол № 13
от 20.06.2019 г. във връзка чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от
изпитване № RN 21196 от 16.05.2019 г., издаден
от ИЦ „Глобалтест“, София, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на газова
запалка с камъче, търговска марка PROF, с код
А16; баркод 3661075047818; арт. № 40009425, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
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от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката е възложена за изпитване с писмо с
изх. № Ц-02-1364 от 8.05.2019 г. в Изпитвателен
център „Глобалтест“, София. Съгласно представен протокол от изпитване № RN 21196 от
16.05.2019 г., издаден от ИЦ „Глобалтест“, София,
запалката, код А16, баркод 3661075047818, арт.
№ 40009425 не съответства на изискванията за
безопасност, регламентирани в БДС EN ISO
9994:20 06/A1:20 09 „За па л к и. Изиск ва н и я за
безопасност“, по следните показатели:
– т. 4.5 „Структурни изисквания. Устойчивост на висока температура“ – след нагряване
за 4 часа при 65 °C всички изпитвани запалки
са пукнати, с празни резервоари и загубата на
гориво е по-голяма от 15 mg/min;
– т. 4.1 „Структурни изисквания. Изисквания
към формата“ – четири от предоставените запалки са със счупен ринг за уплътнение на запалващия механизъм, който причинява наранявания
(надрасквания) на ръцете на потребителя;
– т. 4.4 „Структурни изисквания. Устойчивост на свободно падане“ – запалките се чупят
при три отделни падания от 1,5 m;
– т.4.8 „Структурни изисквания. Устойчивост
на циклично горене“ – не издържа теста;
– т. 3.4 „Функционални изисквания. Устойчивост на разпръскване и светлинен тест“ – наблюдава се неравномерно горене, искрене и
разпръскване на пламък.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от пожар.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
К. Райков
7469
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ЗАПОВЕД № 659
от 13 август 2019 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 14 съгласно протокол № 15 от
11.07.2019 г. във връзка чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“,
Част 1 „Механични и физични свойства“, т. 8.4
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за
малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски комплект от две части (блуза с къс ръкав и
клин), предназначен за деца на възраст 1 – 2 години, с прикачен картонен етикет със следната
информация: „НОВО CAFEI“ Collection wear, size
1/86, върху който е залепен етикет с информация
на български език: произход Китай, графични
указания за третиране, пришит етикет от производителя на вътрешната част на блузата, на
който е посочен съставът: 65 % памук, 30 %
полиестер и 5 % спандекс, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки части,
и т. 8.2 „Тест за малки части“, тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за
малки части, и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите от задавяне (за малки деца
до 3 години).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
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с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до
3 години.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7470

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 54.15
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява представения подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и
план-схема за изграждане на кабелна линия и
уличен водопровод за имоти с идентификатори
37099.42.287, 37099.42.288, 37099.42.289, 37099.42.290,
37099.42.291, 37099.42.292 и 37099.42.293 по КК
на с. Кичево, община Аксаково.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. А ксаково, пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7496
РЕШЕНИЕ № 54.16
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Разпределителен газопровод и отклонение“, за ПИ с идентификатор
00182.34.61 по КККР на гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна, с териториален обхват
ПИ 0018.34.24 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково,
и дължина на разпределителния газопровод
134,35 м.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
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срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. А ксаково, пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7497
РЕШЕНИЕ № 54.17
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Аксаково, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за обект: „Участък от деривация Китка – Варна, площадка „Игнатиево“, м/у 36, 37 и 38
дюкер“, с териториален обхват имоти по КК на
с. Припек и гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, с идентификатори: 58373.10.139,
58373.10.140, 58373.10.191, 58373.10.203, 58373.10.204,
58373.10.206 и 58373.10.207 – изоставени територии за трайни насаж дения – собственост на
Община Аксаково, 58373.10.166, 58373.10.202 – лозови наса ж ден и я – собс т венос т на Общ и на
Аксаково, 58373.10.153 – изоставени територии
за трайни насаждения – собственост на Димо
Николов Димов, 58373.10.155 – други посевни
площи – собственост на Куцар Станев Куцаров, 58373.10.156 – изоставени тери тории за
т райни наса ж дени я – собственост на А нгел
Коев Р ус ев, 58373.10.165 – лозови наса ж де ния – собственост на Атанас Марков Николов,
58373.10.169 – изоставени територии за трайни
наса ж дени я – собственост на А нгел Георгиев Н и колов, 58373.10.171 – лозови наса ж дения – собственост на Ангел Георгиев Николов,
58373.10.179 – изоставени територии за трайни
наса ж дени я – собственост на Никола Ку царов Николов, 58373.10.201 – лозови насаж дения – собственост на Мирослав Маринов Жеков,
58373.10.205 – лозови насаждения – собственост
на Стоян Великов Великов, 58373.10.208 – лозови насаждения – собственост на Никола Бацов
Недев, 58373.10.277 – широколистни дървесни
видове – собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, 58373.10.321 – лозови насаждения – собственост на Ангел Георгиев, 58373.10.348 – други
посевни площи – собственост на Янаки Недев
Николов, 58373.10.351 – изоставени територии за
трайни насаждения – собственост на Пею Желязков Пеев, 58373.10.352 – изоставени територии
за трайни насаждения – собственост на Андон
Костадинов Желязков, 58373.10.9505 – полски
пътища – собственост на Община Аксаково, и
32278.2.45 – дървопроизводителни горски площи – собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, 32278.7.41 – изоставени територии за трайни
насаждения – собственост на Община Аксаково,
32278.7.42 – други терени без определено стопанско предназначение – собственост на Министерството на отбраната, и 32278.102.361 – пасища,
мери – собственост на Община Аксаково.
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Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. А ксаково, пред
Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7498

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 184
от 26 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.91.8, местност Рибарниците, по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане
на предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели: височина на
застрояване – до 10 м; максимална стойност на
Кинт. – 2,5; плътност на застрояване – 60 %;
минимална озеленена площ 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7425

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-32
от 16 септември 2019 г.
Със Заповед № РД-09-20 от 4.03.2013 г. на областния управител на област Бургас (ДВ, бр. 28
от 2013 г.) е одобрен окончателен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на съществуващата
площадка на „Лукойл Нефтохим“, разположена
на територията на община Бургас и община Камено, с придружаващи план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
В абзац четвърти, изречение последно е посочено, че „Застрояването е с градоустройствени
показатели, посочени в матрица, при спазване
на чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за
„предимно производствена зона“ за нуждите
на действащите производства и инсталации.“
При извършена служебна проверка на градоустройствените показатели, посочени в мат рицата, се установи, че същ и те от говаря т
на чл. 24 от Наредба № 7 от 2003 г. за „чисто
производствена зона“.
На л и це е очеви д на фа к т и ческ а г реш к а,
допусната в административен акт, издаден от
областния управител на област Бургас, която
следва да бъде поправена.
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Предвид изложеното на основание чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията във връзка
с чл. 62, ал. 2 от АПК нареждам:
Поправям очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД-09-20 от 4.03.2013 г. на областния
управител на област Бургас, като в абзац четвърти, изречение последно текстът „Застрояването
е с градоустройствени показатели, посочени в
матрица, при спазване на чл. 25 от Наредба № 7
от 22.12.2003 г. за „предимно производствена
зона“ за нуждите на действащите производства
и инсталации.“ да се чете: „Застрояването е
с градоустройствени показатели, посочени в
матрица, при спазване на чл. 24 от Наредба
№ 7 от 22.12.2003 г. за „чисто производствена
зона“ за нуждите на действащите производства
и инсталации.“
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва чрез областния управител
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Чолаков
7402

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 60-3-3
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхват на УПИ XII, ХIII, XIV, XV,
XVIII и XIX в кв. 7 по плана на ж.к. Славейков,
Бургас, с който се променя границата между
устройствени зони Т23 и 1/Жг, като УПИ се
включват в границите на устройствена зона
1/Жг, с утвърдени показатели за застрояване,
както следва: височина – над 15 м, плътност – до
80 %, Кинт. – до 3,0, озеленяване – мин. 20 %.
Одобрява конкретизиране на правилата за
прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствени
зони 5/Ц2, 31/Смф, 3/Ок, 4/Ок, 5/Ок, 1/Пс и
2/Пс – територията на кв. Крайморие, с показатели за застрояване:
– за устройствена зона 5/Ц2 – плътност – до
40 %, височина – до 15 м, Кинт. – до 2,0, озеленяване – мин. 50 %;
– за ус т р ойс т вена зона 31/С мф – п л ът ност – до 40 %, височина – до 15 м, Кинт. – до
1,5, озеленяване – мин. 50 %;
– з а у с т р о й с т в е н и з о н и 3/О к , 4/О к ,
5/Ок – плътност – от 20 % до 30 %, височина – от 7,5 м до 12 м, Кинт. – от 0,5 до 1,5,
озеленяване – мин. 50 %;
– за устройствени зони 1/Пс и 2/Пс – плътност – до 40 %, височина – до 12 м, Кинт. – до
2,0, озеленяване – мин. 40 %, в съответствие със
ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ.
Председател:
К. Луков
7393
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РЕШЕНИЕ № 60-40-3
от 30 юли 2019 г.

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ
ел. кабел до обект: „Стационарна контролна
единица на електронна система за събиране
на таксите за ползване на републиканската
пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база
време за леки автомобили с обща технически
допустима максимална маса до 3,5 т (електронна
винетка)“, подобект: „АУЗПТ № 1003 на Път A1
„Бургас – Айтос“ км 358+200“.
Предвид обществената значимост на проекта,
с който се изграждат обекти от първостепенно
значение за Република България, необходимостта
от спешната им реализация, водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане
на качествени услуги за населението, както и
фактът, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60, ал. 1
от АПК Общинският съвет – гр. Бургас, допуска
предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Бургас, пред Административния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

РЕШЕНИЕ № 70-438
от 4 септември 2019 г.

Председател:
К. Луков
7394
РЕШЕНИЕ № 61-18-1
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява изменeние на ПУП – ПРЗ за УПИ
III-387, кв. 51 по плана на ж.к. Славейков, с
което отреждането на УПИ III-387 се променя
от „за жилищни нужди“ в „за озеленяване и
благоустрояване“, при което отпада предвиденото застрояване по действащ ПУП съгласно
приложения проект.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков
7395

На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бяла, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Укрепване на местност Шергурна, гр.
Бяла, област Варна“.
Председател:
С. Кирова
7435

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 161
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ
ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР, землище на с. Ивайло, община Пазарджик.
Проектното трасе на водопровода започва от
съществуващо трасе на водопровод в регулацията
на с. Ивайло (улица с о.т. 248 – 249), след което
в посока североизток навлиза в сервитута на ПИ
с идентификатор 32010.23.21 – НТП – напоителен
канал, и продължава по него до достигане на
ПИ с идентификатор 32010.23.29, който следва
да бъде захранен, съгласно изчертаното със
синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7456
РЕШЕНИЕ № 162
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод,
захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по
КККР на землище с. Ивайло, община Пазарджик.
Т р ас е т о н а е лек т р оп р ов од а з а поч в а о т
с ъщес т ву ва щ Ж Р с т ъ лб 62/1 о т ВЛ 20 kV
„Мелница“, разположен в ПИ с идентификатор 32010.24.125 – НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, и се насочва в посока северозапад. След около 24 м проектното
трасе се разделя на две, като едната част от
него чупи на юг, пресича ПИ с идентификатор 32010.24.201 – за второстепенна улица, и
навлиза в ПИ с идентификатор 32010.24.200,
където ще бъде разположен нов трафопост, а
втората част на трасето продължава в посока
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северозапад до навлизането в ПИ с идентификатор 32010.23.21 – НТП – напоителен канал,
където променя посоката си на североизток и
след около 110 м достига ПИ 32010.23.29, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното
с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7457
РЕШЕНИЕ № 163
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия от
съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор
55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с
идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, община Пазарджик.
Трасет о на кабел ната л ини я за почва о т
съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 – НТП – за друг вид озеленени
площи, насочва се в посока североизток, като
след около 53 м навлиза в ПИ с идентификатор
55155.28.6 – НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, като променя посоката си на
северозапад до достигането на ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7458
РЕШЕНИЕ № 164
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод,
захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142,
местност Тузлите по КККР на землище гр.
Пазарджик, община Пазарджик.
Трасето на подземния електропровод започва
от нов СбС стълб, предвиден за вграждане в
оста на ВЛ СН „Овчеполци“ в обхвата на ПИ с
идентификатор 55155.15.146 – НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, след което се
насочва на изток през същия имот, успоредно
по южната му граница, след около 160 м чупи
на север до достигането на ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност Тузлите по КККР на
землище гр. Пазарджик, който следва да бъде
захранен, съгласно изчертаното с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7459
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РЕШЕНИЕ № 165
от 18 септември 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на електропровод и
водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 (проектен 53285.23.15) по КККР,
землище на с. Овчеполци, община Пазарджик.
Трасетата на електропровода и водопровода започват от съществуващи трасета от друг
проект в имот с идентификатор 53285.30.12 – с
НТП – за друг вид застрояване, насочват се на
северозапад в границите на ПИ с идентификатор
53285.23.10 – НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, като сервитутите на трасетата
се припокриват, до достигането на ПИ с идентификатор 53285.23.3 (проектен 53285.23.15), който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаните с
червено и синьо трасета, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
7460

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 374
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна
единица 186 – Псп с поземлен имот № 78080.50.3
и ПИ № 78080.142.140 в местността Керемедчийката по кадастралната карта на с. Царацово,
област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
7455
РЕШЕНИЕ № 388
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с ППЗОЗЗ
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Второстепенна водопроводна мрежа за захранване на складова база за хранителни продукти
в УПИ 45086 – скл. база за хр. прод., местност
Младеница, с. Бенковски, община „Марица“ (ПИ
03839.45.86), по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7442
РЕШЕНИЕ № 389
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с ППЗОЗЗ
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Второстепенна водопроводна мрежа за захранване на обект Склад за промишлени стоки в УПИ
68.42 – производствени и складови дейности,
землище на с. Строево, община „Марица“ (ПИ
69874.68.42), по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7443

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1311
от 26 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № IV от протокол № 5 от 3.07.2019 г. на ОЕС Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор 10104.288.453 до нов трафопост в имот
10104.385.10 по КК на землище с. Варвара, с цел
да се проведе процедура по промяна на предназначението на земеделските земи в землището
на с. Варвара. Трасето на новопроектирания
път започва от имот 10104.288.453, като преминава изцяло през имот 10104.385.395 (проектен
10104.385.734), след около 116 м трасето чупи
на юг и достига до новопредвиден трафопост в
част от имот 10104.385.10.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр.
Септември, в 30-дневен срок от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
7444
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 18
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и
чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Търговище, реши:
Одобрява проект за изменение на общия
ус т ройс т вен п ла н на общ и на Търг ови ще в
обхват на поземлени имоти с идентификатори 39390.222.10 и 39390.222.14 в землището на
с. Кралево, община Търговище, с който за територията в границите на поземлените имоти се
определя „Чисто производствена устройствена
зона“ (Пч).
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ решението
не подлежи на обжалване.
Председател:
Х. Алиева
7391

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 105
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ Общинският съвет – с. Хитрино, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация (ПР) за промяна на
действащия план за регулация на с. Тимарево,
одобрен със Заповед № РД-25-490 от 12.07.1982 г.,
като отпада част от улична отсечка ОК 73-81
с дължина 157,17 м и кв. 32 и 33 се обединят в
нов кв. 33 и урегулираните поземлени имоти
в новообразувания квартал стават: УПИ І-123,
ІІ-123, ІІІ-122, ІV (УПИ ХІІІ в кв. 32), V (УПИ
ІV-119 и V в кв. 33), VІ (УПИ І, кв. 32), VІІ
(УПИ ІІІ в кв. 32), VІІІ (УПИ V в кв. 32), ІХ120, Х-121, ХІ-124, ХІІ (УПИ VІ в кв. 32), ХІІІ
(УПИ VІІ в кв. 32), ХІV (УПИ ІХ и Х в кв. 32),
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК пред Административния съд – Шумен,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. А хмед
7411
48. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 октомври 2019 г.
7503
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5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-87 от 17.09.2019 г. за обект: Укрепване на
свлачище на път I-8 „Хасково – Свиленград“ от
км 371+840 до км 372+200. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7400
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000612/22.08.2019 г.
възлага на Борислав Митков Динев, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 63, вх. 7, ап. 11, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор
10731.34.29, намиращ се в с. Веселие, община
Приморско, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-61 от 8.10.2007 г. на изп. директор
на АГКК, адрес на поземления имот: с. Веселие,
п.к. 8145, неизвестна, местност Бакалките, с
площ по нотариален акт 12 000 кв. м, а по скица с площ 11 998 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид нива, при съседи: 10731.34.9,
10731.34.26, 10731.34.31, 10731.34.48, 10731.34.47,
10731.34.45, 10731.34.21, който имот представлява
нива 12 дка, трета категория, парцел № 29 от
масив № 34, съставляваща имот със стар планоснимачен № 034029, намиращ се в местността Бакалките, по картата на землището на с. Веселие,
и поземлен имот с кадастрален идентификатор
10731.34.31, намиращ се в с. Веселие, община
Приморско, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-61 от 8.10.2007 г. на изп. директор
на АГКК, адрес на поземления имот: с. Веселие,
п.к. 8145, неизвестна, местност Бакалките, с площ
по скица 7466 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид нива, стар планоснимачен
номер 034031, при съседи: 10731.34.26, 10731.34.32,
10731.34.12, 10731.34.48, 10731.34.29.
7446
9. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000687/16.09.2019 г. възлага на
Йовка Янкова Йотова следния недвижим имот:
дворно място в УПИ III-104, кв. 21, с площ
2260 кв. м и застроената в него масивна сграда – бивше училище на два етажа, със застроена
площ 400 кв. м и мазе, местонахождение на
имота с. Малък извор, община Ябланица, област
Ловеч, при граници на имота – от две страни
улици, дере и имот на Кирил Василев Кънчев.
7449
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9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 51 от 4.09.2019 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Таня Рузманова с адрес Бургас, ж.к. Славейков, следния
недвижим имот, отнет в полза на държавата
с влязло в сила на 25.05.2016 г. Решение № 112
от 27.10.2015 г. по гр.д. № 220/2015 г. по описа
на БАС, с което е отменено Решение № 246 от
19.06.2015 г. по гр.д. № 2264/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Бургас, и Определение № 485
от 25.05.2016 г. по гр.д. № 1234/2016 г. по описа
на ВКС, с което не е допуснато касационно
обжалване и издаден във връзка с тях Изпълнителен лист № 195 от 17.06.2016 г. на Окръжния
съд – Бургас, самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 07079.653.228.1.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на и.д. на
АГСС, адрес на имота Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 529, вх. Б, ет. 2, ап. 31; самостоятелният
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 07079.653.228;
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ 90,87 кв. м; прилежащи
части: 15,75 кв. м; съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 07079.653.228.1.30,
07079.653.228.1.32, под обекта: 07079.653.228.1.28,
над обекта: 07079.653.228.1.34, съгласно схема
№ 15-366096/26.07.2016 г. на СГКК – Бургас, а
съгласно акта за отнемане и съгласно нотариален акт № 30, том VІ, рег. № 6255, дело № 913
от 2006 г. – правото на строеж за изграждане на
самостоятелен обект в масивна жилищна сграда,
строяща се според одобрени строителни книжа
в Бургас, в урегулиран поземлен имот ХХІ-4, в
кв. 141 по плана на ж.к. Меден рудник в Бургас,
с площ на целия УПИ 1198 кв. м и при граници:
улица, УПИ ХХІІ-4, УПИ ХVІІІ-2, УПИ ХІХ-27
и УПИ ХХ, а именно: самостоятелен обект във
вход „Б“ на сградата, с предназначение на обекта – жилище, разположен на трети надземен етаж
(втори жилищен етаж), обозначен като апартамент 31, с площ 90,87 кв. м, състоящ се от дневна
с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна,
склад, коридор и тераса, при граници за жилището: изток – апартамент 30, запад – апартамент
32, север – коридор и стълбище, юг – външен
зид, ведно със съответните 2,535 %, равняващи
се на 15,75 кв. м идеални части от общите части
на сградата и съответния процент от правото
на строеж върху поземления имот. Имотът е с
идентификатор 07079.653.228.1.31 съгласно скица
№ 19375/16.05.2013 г. на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – Бургас. Имотът се
продава такъв, какъвто е към момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
7403
309. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот с

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

изх. № С190015-091-0000660 от 4.09.2019 г. възлага
на ЕООД „Валентино Вива 2015“ с ЕИК 203582440,
представлявано от Валентин Валентинов Заковски, адрес: с. Милковица, община Гулянци, ул.
Арда № 7, следния недвижим имот, намиращ се в
с. Милковица, община Гулянци, област Плевен ,
ул. Христо Ботев № 5: сграда (фурна) със застроена
площ 180 кв. м и сграда (склад) със застроена площ
65 кв. м, разположени в УПИ – собственост на
Валентин Валентинов Заковски, № I-651, в квартал 57 по регулационния план на с. Милковица,
община Гулянци, област Плевен, утвърден със
Заповед № 3081 от 2.09.1986 г., с площ 785 кв. м,
с адрес: с. Милковица, община Гулянци, област
Плевен, ул. Христо Ботев № 5, при граници: от
двете страни улици, УПИ II-661 на Аспарух П.
Неделчев и УПИ ХIII-652 на Валентин Симеонов
Заковски и Анна-Мария Лъчезарова Добрева П.
Неделчев, за сумата 8510 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
7427
88. – Национа лната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис
Пазард ж ик , на основа ние ч л. 239, а л. 2 о т
ДОПК с постановление изх. № С190013-0910000613/23.08.2019 г. възлага на „ПСЛ ТРЕЙ
ДИНГ“ – ЕООД, с. Варвара, ул. Двадесет и осма
№ 1А, ЕИК по БУЛСТАТ: 201762023, следните
недвижими имоти: недвижим имот УПИ, представляващ детска площадка, площ 556 кв. м, намиращ се в с. Варвара, община Септември, област
Пазарджик, пл. № 441, парцел ХІХ, придобит с
нотариален акт № 200/2014 г., вписан в Службата по вписванията – Пазарджик, под вх. рег.
№ 3369/17.04.2014 г.; дв. вх. рег. № 3370/2014 г., Акт
№ 200, том XII; поземленият имот е незастроен
и ограден с метална ограда с височина 2 м, не е
електрифициран, няма ВиК и канализация, няма
обособен път до поземления имот, собственост на
длъжника; недвижим имот УПИ, площ 660 кв. м,
представляващ равнинен, с неправилна форма
имот, намиращ се в с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, пл. № ХІІ-441, парцел
XVII, придобит с нотариален акт № 5/2014 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пазарджик, под вх. рег. № 3108/11.04.2014 г.; дв. вх. рег.
№ 3105/2014 г., Акт № 5, том XII; поземленият
имот е незастроен, ограден с метална ограда с
височина 2 м, не е електрифициран, няма ВиК и
канализация, няма обособен път до поземления
имот; недвижим имот УПИ, площ 670 кв. м,
представляващ равнинен, с неправилна форма
имот, намиращ се в с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, пл. № 464, парцел XVI,
придобит с нотариален акт № 170/2014 г., вписан
в Службата по вписванията – Пазарджик, под вх.
рег. № 7715/22.08.2014 г.; дв. вх. рег. № 7716/2014 г.,
Акт № 170, том 28; поземленият имот е незастроен,
ограден с метална ограда с височина 2 м, не е
електрифициран, няма ВиК и канализация, няма
обособен път до поземления имот. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при агенцията по вписванията
по местонахождението на имота.
7388
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21. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вски“ – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност доцент за военнослужещи
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление „Военно
дело“ за преподаване на учебните дисциплини:
„Национална и меж ду народна сиг у рност“ и
„Анализ на кризи и конфликти“ – един, и в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление „Военно
дело“ за преподаване на учебните дисциплини:
„Основи на стратегическото военно разузнаване“,
„Изграждане и ръководство на лица – източници
на информация“ и „Особености в дейността на
стратегическото агентурно разузнаване“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата на
завеждането им в регистратурата на Военната
академия. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи за участие в конкурсите са определени със Заповед № ОХ-888 от
27.09.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
7454
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент за нуждите на:
Ветеринарномедицински факултет в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4.
Ветеринарна медицина по научна специалност
„Ветеринарно-санитарна експертиза“ – един;
Медицински факултет в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по научна специалност
„Патологоанатомия и цитопатология“ – един;
по научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“ – двама; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки по научна специалност „Молекулярна
биология“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи:
ВМФ – тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468.
7483
63. – Институтът по физиология на растенията
и генетика към БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия“,
лаборатория „Експериментална алгология“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института:
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 87281-70 и 979-26-06.
7488
67. – Институтът по физика на твърдото
тяло – БАН, София, обявява конкурси за академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Лазерна физика, физика
на атомите, молекулите и плазмата и физика
на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория „Акустоелектроника“; професор по про-
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фесионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика на кондензираната
материя“, за нуждите на лаборатория „Физика на
материалите и ниските температури“; професор
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Лазерна физика,
физика на атомите, молекулите и плазмата и
физика на вълновите процеси“, за нуждите на
лаборатория „Оптика и спектроскопия“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – 1784 София, бул. Цариградско
шосе № 72, тел. 02/8773492.
7434
8. – Институтът по земеделие и семезнание
„Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопанската академия – София, обявява два конкурса
за академична длъжност главен асистент в област
на висшето образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина: в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – един; в професионално направление
6.2. Растителна защита, научна специалност
„Рас т и т ел на за щ и та“ (ен т омолог и я) – ед и н,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите за участие в
конкурса се подават в ЦУ на Селскостопанската
академия – София 1373, ул. Суходолска № 30,
отдел „Наука и образование“, тел. 02/812 75 60.
7426
14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 385 по
протокол № 78 от 27.06.2019 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – изменение на план за регулация (ИПР) на
УПИ ХХ-23 и УПИ XXVII-36 – „за озеленяване“,
кв. 3а, м. Национален киноцентър, за провеждане на регулационните граници на УПИ ХХ-23
по имотните граници на ПИ с идентификатор
68134.1945.23 по КККР на район „Витоша“, създаване на УПИ ХХ-23 – „за жс“, и УПИ ХХVІІ – „за
озеленяване“, Столична община, район „Витоша“.
Решението и проектът са изложени в район „Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7480
9. – Община гр. Алфатар, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за изменение на улична регулация от о.т. 348 през о.т. 99 до о.т. 98 по РП
на гр. Алфатар, община Алфатар, и план-схема
на уличен водопровод на част от ул. Веселин
Ханчев, представляваща ПИ с идентификатор
№ 00415.502.5021, с НТП – за второстепенна
улица, общинска публична собственост, и част
от ул. Христо Смирненски, представляваща ПИ
с идентификатор № 00415.502.5022, с НТП – за
второстепенна улица, общинска публична собственост, по КККР на гр. Алфатар, община Алфатар.
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Проектът е изложен за запознаване в сградата на
Община Алфатар, ет. 3, техническа служба. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация гр. Алфатар, област Силистра.
7471
7. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 1, изречение
второ от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че е издадено Разрешение за строеж № РС-053 от
17.09.2019 г., с което на основание чл. 148, ал. 3,
т. 1 и чл. 152 от ЗУТ се разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, със седалище
и адрес на управление: София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе № 159, бл. БенчМарк
Бизнес Център, ЕИК 130277958, представлявано
от Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор
Любомиров Станчев в качеството си на членове
на управителния съвет, да извърши предвидените
в одобрения инвестиционен проект строителни и
монтажни работи на обект: „Изграждане и захранване на нов СТП (Стълб – трафопост/МТТ 20/0,4
kV 100 kVA) от ВЕЛ 20 kV „Падеж“, Кабел 20 kV,
реконструкция на мрежа НН от ТП – Проходен
„Покровник“ и връзка с новия СТП, за обособяване
на три нови клона мрежа НН – клон „А“, клон
„Б“ и клон „В“, преминаващ през землището на
с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, и землището на с. Железница, община
Симитли, област Благоевград. Местоположението на строежа е в землището на с. Покровник,
община Благоевград, област Благоевград, и в
землището на с. Железница, община Симитли,
област Благоевград. Категорията на строежа
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ и
чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи, изм. и доп.,
ДВ, бр. 56 от 2017 г., е трета категория. Съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областна администрация – Благоевград.
7413
28. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМ А съобщава, че с Решение № 210 от
30.08.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на
водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.27.16, местност Стара гара – Ш.44,
по кадастралната карта на Благоевград, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти
с идентификатори 04279.27.30 (полски път – общинска собственост) и 04279.28.93 (водни площи – МЗГ – ХМС) по кадастралната карта на
Благоевград. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
7414
83. – Община Варна на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 124
от 3.09.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706215 от 19.06.2017 г. на областния управител на
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област с административен център Варна, са изра-
ботени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ
(в изпълнение на съдебни решения) на зони по
§ 4 от ЗСПЗЗ за м. Боровец-север – землище кв.
Галата, община Варна, област Варна, като една
част от имотите по този план представляват
земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени
имоти в ПНИ: № 750, 2749, КР 5401. Проектите за
изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проектите до кмета на общината.
7390
36. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда,
подобект: Кабел 0,4 kV“ за ПИ 61056.78.16, м.
Чатал тепе по КК на с. Равда, община Несебър,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето на
кабела започва от съществуващ ЖБ стълб в ПИ
61056.502.519, пресича ПИ 61056.502.519 с площ
4405 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“ – публична
общинска собственост, като за този участък от
трасето, попадащо в урбанизираната територия, е
изготвена устройствена план-схема и не е предмет
на настоящия ПУП – парцеларен план – преминава през ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, и завършва в
ново ТЕПО на границата на ПИ 61056.78.19 по
КК на с. Равда, м. Чатал тепе. Дължината на
трасето в земеделска територия е 22,61 м в ПИ
61056.77.101. Сервитутът се определя по 0,60 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са 54,45 кв. м в ПИ
61056.77.101 – земеделска територия. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7451
10. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР на кв. 56 по плана на кв.
Прослав, Пловдив, с цел обособяване на два нови
квартала – кв. 56 – с нов УПИ І-512.1029 – жилищно застрояване, УПИ ІІ-1029 – трафопост,
нов УПИ ІІІ-512.1148 – жилищно застрояване,
и кв. 67 – нов, с нов УПИ І-512.1149 – жилищно
застрояване. Проектът е изложен за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1,
ет. 7, стая 5. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
Община Пловдив.
7412
15. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Оптичен кабел от
Военнопочивен дом Сарафово до местност Лахана, землище гр. Поморие, община Поморие“, с
възложител: ЕТ „УНАКС – Юрий Йорданов“, преминаващи през поземлени имоти, както следва:
ПИ 57491.18.670 – полски път, общинска публична
собственост, ПИ 57491.19.566 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.19.733 – път
от републиканската пътна мрежа, държавна
публична собственост, ПИ 57491.19.567 – полски
път, собственост на: Община Поморие, Никола
Захариев Чичанов, Рангел Тодоров Йонев, Роза
Лазарова Йонева, с дължина на кабела 515 м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, чл. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7450
89. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
с Решение № 620 от 29.08.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на „Реконструкция на тласкател от КПС 5
до улична регулация на гр. Китен“, преминаващо през ПИ № 37023.21.29, ПИ № 37023.21.30 и
ПИ № 37023.21.38 по КК на гр. Китен. Проектът
се съхранява в дирекция „УТАС“ (стая 114) при
Община Приморско и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмения възражения,
предложения и искания по проекта.
7409
85. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 612 от 29.08.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско, е одобрен ПУП (план за
регулация и застрояване) за УПИ IV, VI, VII и
VIII, кв. 33а; УПИ I и УПИ III, кв. 36е, по плана
на гр. Приморско с цел: 1. промяна на крайбрежна
улица с ширина 9 м от о.т. 300 до о.т. 323 по северната граница на ПИ № 58356.506.551 по КК на гр.
Приморско; 2. обособяване на пешеходна връзка
между ул. Черно море и крайбрежната пешеходна
алея; 3. обособяване на нов кв. 33с и урегулиране
на нов УПИ I с отреждане „за парк“ (с проектен
идентификатор № 58356.506.562); 4. промяна на
границите и отреждането на УПИ IV, УПИ VII,
УПИ VI и УПИ V в кв. 33а и предвиждане на
застрояване, както следва: промяна на УПИ IV
(с проектен идентификатор № 58356.506.558) от
„за морски парк, търговска банка, озеленяване
и художествена галерия“ в „за парк, търговска
банка и амфитеатър“ и предвиждане на нискоетажно застрояване при спазване на следните
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показатели: Нкорниз – 10 м (до 2 ет.), плътност
на застрояване – до 12 %, озеленяване – мин.
70 %, Кинт. – 0,5; промяна на УПИ VII (с проектен идентификатор № 58356.506.560) от „за
озеленяване и други обслужващи дейности“ в „за
обслужващи дейности“ и предвиждане на нискоетажно застрояване при спазване на следните
показатели: Нкорниз – 4 м (до 1 ет.), плътност на
застрояване – до 40 %, озеленяване – мин. 50 %,
Кинт. – 1,0; промяна на УПИ VI (с проектен
идентификатор № 58356.506.559) от „за озеленяване
и рибарски заслон“ в „за обслужващи дейности
и рибарски заслон“ и предвиждане на нискоетажно застрояване при спазване на следните
показатели: Нкорниз – 6,5 м (до 2 ет.), плътност
на застрояване – до 50 %, озеленяване – мин.
30 %, Кинт. – 1,0; отпадане на УПИ V – „за
озеленяване и други обслужващи дейности“, с
идентификатор № 58356.506.319 и придаването му
към крайбрежната пешеходна алея; 5. промяна
на границите на УПИ I – „за озеленяване“, в кв.
36е (с проектен идентификатор № 58356.506.540)
и УПИ III в кв. 36е (с проектен идентификатор
№ 58356.506.483) с отреждане „за озеленяване,
спорт, параклис и техническа инфраструктура“
и предвиждане на нискоетажно застрояване при
спазване на следните показатели: Нкорниз –
4 м (до 1 ет.), плътност на застрояване – до 20 %,
озеленяване – мин. 90 %, Кинт. – 0,1. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Приморско
до Административния съд – Бургас.
7410
58. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Преносен газопровод
до Разлог и Банско“, преминаващ през община
Симитли и община Разлог, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая № 306 в
сградата на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в срока съгласно чл. 156а от ЗУТ
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
7479
8. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
„Новопроектиран уличен водопровод за захранване на УПИ І-013072 – база за съхранение на
земеделска продукция, в землището на с. Милево,
община Садово“. Проектът е на разположение в
сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3,
гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7452
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1. – Община Сухиндол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 372 от
4.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Укрепване и възстановяване на
път VTR-2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне на територия за геозащитни дейности в
свлачищен район VTR 32.70295.01, землище гр.
Сухиндол“. Решението подлежи на обжалване на
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Велико Търново.
7392
38. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 575 по
протокол № 55 от 29.08.2019 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, на територията на община
Иваново“, в землището на с. Пиргово, община
Иваново, област Русе. Проектът се намира в
дирекция „СА“ в административната сграда на
Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска
№ 75, ет. 1, стая № 6.
7445

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Районната прокуратура – Разлог, против разпоредбите на чл. 45,
ал. 4 и т. 8 от приложение № 6 към чл. 45, ал. 4
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
права на територията на община Банско, приета
с Решение № 363 по протокол № 19 от заседание
на ОбС – гр. Банско, проведено на 20.12.2012 г.,
като с Решение №. 660 по протокол № 33 от
заседание на ОбС – гр. Банско, проведено на
22.03.2018 г., наредбата е допълнена, като в чл. 45
от същата е създадена оспорената ал. 4, както
и е допълнено приложение № 6 към наредбата,
като е създадена оспорената т. 8, е образувано
адм. дело № 861/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.11.2019 г. от 10,30 ч.
7433
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, срещу разпоредбите на
чл. 1, ал. 1, буква „а“ и чл. 2 от Наредбата за
осигуряване на обществения ред, спокойствието
и почивката на гражданите на община Симит
ли, приета с Решение № 52 от заседание на Общинския съвет – гр. Симитли, на 26.09.1996 г.,
е образувано адм. дело № 864/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 8.11.2019 г. от 10,15 ч.
7481
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от „Рейсър ауто“ – ЕООД,
и Окръжната прокуратура – Бургас, срещу чл. 9,
т. 25, чл. 14 в частта относно думите „събиране“
и „транспортиране“, чл. 33, ал. 6 и 7, чл. 49 и
50 от Наредба № 9 за управление на дейности
те по отпадъците на територията на община
Поморие, приета на основание чл. 22 от Закона
за управление на отпадъците и чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с Решение № 584 от 25.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Поморие, изменена с
Решение № 1098 от 29.03.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Поморие. По оспорването е образувано адм. дело № 1786/2019 г., насрочено за
24.10.2019 г. от 10,20 ч.
7404
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
ауто“ – ЕООД, на чл. 43 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Айтос, приета с Решение № 617 от заседание на
Общинския съвет – гр. Айтос, протокол № 41 от
30.09.2014 г. По оспорването е образувано адм. дело
№ 1739/2019 г. по описа на Административния
съд – Бургас, което с протоколно определение от
19.09.2019 г. е съединено с адм. дело № 1547/2019 г.
по описа на Административния съд – Бургас, и
производството продължава под № 1547/2019 г.
по описа на Административния съд – Бургас.
Административно дело № 1547/2019 г. по описа
на Административния съд – Бургас, е насрочено
за 14.11.2019 г. от 10,20 ч.
7422
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от „Ейч Джи – енд Груп“ – ООД, на
Решение № 1272 от 26.08.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, за одобряване на ПУП – парцеларен план на обект „Северен околовръстен
път от о.т. 11 до о.т. 559, с. Равда“ в частта му,
засягаща поземлени имоти с идентификатори
61056.68.117 и 61056.68.118 по КККР на с. Равда, по
повод на което е образувано адм. д. № 1689/2019 г.,
насрочено за 30.10.2019 г. в 14 ч. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството по адм. д. № 1689/2019 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
7461
Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 2346/2019 г. по жалба вх. № 12634 от
15.08.2019 г. на „4Б СОЛАР“ – ЕАД, представлявано от Борис Златков Асенов, срещу Тарифата
за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделски земи от Общинския
поземлен фонд – приложение № 1 към чл. 38а
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Девня, приета от Общинския
съвет – гр. Девня, с Решение № 532 от протокол
№ 43 от 29.11.2018 г., изменена с Решение № 653
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от протокол № 53 от 6.08.2019 г. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм. д. № 2346/2019 г.
в едномесечен срок от деня на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
жалбата е образувано адм. д. № 2346/2019 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХХХІІ
състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 21.11.2019 г. от 10,30 ч.
7478
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпила жалба от „Рейсър ауто“ – ЕООД,
София, ЕИК 201327590, против чл. 36 относно
въведеното изискване за притежаване на разрешение по чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците за събиране на ИУМПС, чл. 66,
ал. 9 и чл. 68 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Дряново, приета от Общинския съвет – гр. Дряново,
с Решение № 589 от 23.09.2015 г., с искане за
отмяната им или прогласяване на нищожността
им и е образувано адм. д. № 202/2019 г. по описа
на Административния съд – Габрово. Делото е
насрочено за 20.11.2019 г. от 11 ч.
7436
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК обявява, че е постъпил протест на
прокурор от Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на Наредбата за
обществения ред и опазване на общинските и
други имоти за общо ползване на територията
на община Дупница, както следва: на чл. 18,
т. 14 от наредбата относно израза „…кучета“, на
чл. 19, ал. 1 и 2 и на чл. 38, ал. 3 от наредбата.
По протеста е образувано адм. д. № 384/2019 г.
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 30.10.2019 г. от 10,30 ч.
7437
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Районната
прокуратура – Попово, против чл. 36, ал. 1, чл. 41,
ал. 1, чл. 42, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Попово поради противоречие с норми от
по-висок ранг. По протеста е образувано адм.д.
№ 210/2019 г. по описа на Административния
съд – Търговище, със страни: Районната прокуратура – Попово, Общинският съвет – гр. Попово,
и Окръжната прокуратура – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.10.2019 г. от 10,30 ч.
7408
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен,
срещу чл. 8, ал. 1, т. 10, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 28,
ал. 2, т. 2 от Наредбата за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане
и отдаване под наем на общинско имущество в
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община Каспичан, приета с Решение № 199 по
протокол № 16 от 25.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста е
образувано адм. дело № 434/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
25.11.2019 г. от 9,30 ч.
7423
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за условията и реда за управление
и разпореждане с общински жилищни имоти в
община Каспичан, приета с Решение № 193 по
протокол № 16 от 25.03.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 433/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
11.11.2019 г. от 9,30 ч.
7424
Районният съд – Видин, гражданско отделение, ІІІ състав, призовава Калдун Нафи Абдуллатиф Абдалла, роден на 25.10.1974 г. в Сирия,
гражданин на Йордания, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, да
се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
като ответник по гр. д. № 1418/2019 г. по описа
на Районния съд – Видин, заведено от Радослава
Ванчева Петрова с правно основание чл. 49 от
СК и предявено искане за привременни мерки
по отношение на родените от брака малолетни
деца, за да посочи съдебен адрес и да получи
преписи от исковата молба и приложенията към
нея ведно със съобщението по чл. 131 от ГПК.
При неявяване на ответника или упълномощено
от него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7421
Горнооряховският районен съд, 6 състав,
призовава Стефано Бранди, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 29.10.2019 г. от 13,30 ч. като
ответник по гр.д. № 1319/2019 г., заведено от
Невянка Томова Стоянова с правно основание
чл. 49 от СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
7419
Пернишкият районен съд призовава Кристиан
Бонакорси, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 13.11.2019 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 03788/2019, заведено от Маринела Тимчева
Тодорова по чл. 127а от СК.
7472

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ),
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на
13.11.2019 г. в 17 ч. в София, ул. Козяк 1, Аула
на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за
дейността на управителния и контролния съвет;
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3. освобождаване от длъжност и отговорност
членове на управителния и контролния съвет;
4. избиране на нов управителен съвет; 5. избиране на нов контролен съвет; 6. разни. Канят се
всички членове да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 19.7 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с половин час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе при 1/3
от броя на явилите се делегати.
7475
135. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на пациентите
с ревматологични заболявания в България“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
16.11.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Гладстон № 8,
„зала G 8“, със следния дневен ред: 1. приемане
на отчетния доклад на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2018 г.; 2. приемане
на ГФО на сдружението за 2018 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7396
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб джудо Локомотив София“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружение „Спортен клуб джудо
Локомотив София“ на 20.11.2019 г. в 17 ч. в София,
бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружение „Спортен клуб джудо
Локомотив София“ съгласно промените в новия
Закон за спорта; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7473
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Европейски институт по туризъм“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението
на 27.11.2019 г. в 10 ч. на адрес: София, район
„Триадица“, ул. Позитано № 9, бл. 1, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението; предложение за решение: приема отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението;
2. освобождаване от длъжност и от отговорност
членовете на управителния съвет на сдружението
поради изтекъл мандат; предложение за решение:
освобождава от длъжност и от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението; 3.
избиране на нови членове на управителния съвет
на сдружението; предложение за решение: избира
за членове на управителния съвет: Станислав
Райнов Новаков, Ертан Рамадан Кара, Георги
Константинов Николчев, Владимир Николов
Колев, Цветозар Илиев Генчев; 4. приемане на
промени в устава на сдружението; предложение
за решение: чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението
да се промени по следния начин: „Свикването
се извършва чрез покана, изпратена до всички
членове на сдружението.“ Поканват се всички
членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание.
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Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за това лица. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.
7453
15. – Управителният съвет на Съюза на метролозите в България (СМБ), София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на СМБ
свиква редовно общо събрание на 11.12.2019 г. в
10,30 ч. в зала 3 на ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на СМБ за дейността му през периода от
октомври 2016 г. до ноември 2019 г.; 2. отчет на
контролния съвет за периода 2016 г. – 2019 г.; 3.
обсъждане и приемане на изменение и допълнение на устава на СМБ; 4. отчет за финансовата
дейност на СМБ за периода 2016 г. – 2019 г.; 5.
избор на управителни органи на СМБ; 6. текущи.
За представители на общото събрание присъстват членовете на УС и контролната комисия
по право; за останалите членове, разделени по
дружества, да бъде избиран 1 представител на
всеки 5 членове. Разрешава се делегиране на
само един представителен глас. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на СМБ събранието ще започне един
час по-късно от обявения на същото място.
7439
24. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация по рециклиране“ (БАР), София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава свиква редовно общо събрание на 12.12.2019 г. в 14,30 ч.
в София, зала „Сердика“, ул. Гурко № 1, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на УС на БАР за 2019 г.; освобождаване
от отговорност на членовете на УС; 2. приемане
на доклад за дейността на КС на БАР за 2019 г.;
освобождаване от отговорност на членовете на
КС; 3. приемане на отчет за разходите на асоциацията за 2019 г.; 4. приемане на проектобюджет
за 2020 г.; 5. избор на нов управителен съвет на
БАР; 6. избор на председател и зам.-председател
на БАР; 7. избор на нов контролен съвет на БАР;
8. разни. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час по-късно и се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
на асоциацията. Материалите по дневния ред са
налични в офиса на асоциацията за справки и
сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.
7487
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Пчеларски екоцентър – община Асеновград“ на
основание чл. 23 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.12.2019 г. в 17 ч. в
Асеновград, ж.к. Запад, ул. Книжна фабрика
№ 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване
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от длъжност и отговорност членовете на УС на
сдружението и избор на нов УС; 2. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 3. промени в устава на сдружението; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7484
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„СКЛА Черно море 2005“ – Балчик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
14.11.2019 г. в 10 ч. в Балчик, ул. Иречек № 12,
при следния дневен ред. 1. вземане на решение
за приемане и освобождаване на нови членове
на сдружението; 2. вземане на решение за приемане на промени в устава на сдружението; 3.
освобождаване на Андриан Петров Андреев и
Веселина Илиева Тодорова от поста член на
управителния съвет на сдружението; 4. избиране
на нови членове на управителен съвет на сдружението; 5. приемане на решение за размера на
членския внос; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7448
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по лека атлетика „Вая 94“ – Бургас, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 11.11.2019 г. в 18 ч. в Бургас, кв.
Долно езерово, ул. Арбанаси № 41, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет;
2. промени в устава на сдружението; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7474
78. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен карате клуб „Киокушин“ на основание
чл. 21 и 22 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ в изпълнение на решение на УС съгласно протокол от
30.09.2019 г. свиква общо събрание на сдружението
на 3.12.2019 г. в 17 ч. на адреса на управление на
сдружението – гр. Левски, ул. Братя Миладинови № 30А, при следния дневен ред: 1. приемане
промяна на устава на сдружението, изразяваща
се в следното: изменение на чл. 23, предложение
второ и чл. 50, ал. 1 от устава и отмяна на ал. 2
и 3 на чл. 50 от устава; 2. освобождаване на членовете на УС и освобождаване от отговорност
за дейността им; 3. приемане на нови членове;
4. избор на нов управителен съвет; 5. избор на
председател на УС; 6. разни. Материалите са на
разположение на адреса на сдружението.
7485
1. – Управителният съвет на Българското
дружество по сомнология – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на
БДС (от 25.02.2017 г.) свиква общо събрание на
9.11.2019 г. в 17 ч. в хотел „Империал“, Пловдив,
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при следния дневен ред: 1. откриване и избор на
комисии; 2. отчетен доклад; 3. отчет на контролноревизионната комисия; 4. разискване и приемане
на докладите; 5. избори на: 5.1. председател; 5.2.
управителен съвет; 5.3. контролно-ревизионна
комисия; 6. други; 7. закриване на ОС.
7431
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по гимнастика
Йовчев – Дунев“ – Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 10.11.2019 г. в 10 ч.
в Пловдив, ул. Павел Калпакчиев № 10, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението; 2. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им; 3. приемане
на нови членове; 4. организационни и структурни промени, включително избор на органи на
сдружението и техните членове; 5. приемане на
промени в устава на сдружението с оглед извършените промени и в съответствие със закона; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава общото събрание
ще се проведе на 10.11.2019 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
7406
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Пловдивско колоездачно
дружество „Цар Симеон“ на основание чл. 26,
ал. 1, предл. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 16.11.2019 г. в 10 ч. в Пловдив, ул.
Асеновградско шосе № 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. прием на нови членове на СНЦ
„ПК Д „Цар Симеон“; 2. промяна на устава
на СНЦ „ПК Д „Цар Симеон“; 3. приемане
на финансов бюджет за 2020 г. на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да присъстват.
7407
2. – Управителният съвет на Дружеството за разпространение на знания – Смолян
(ДРЗ – Смолян), на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от устава свиква отчетно-изборно събрание на 5.12.2019 г. в 18 ч. в
залата на БЧК – Смолян, Смолян, бул. България № 24А, ет. 2, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на ДРЗ – Смолян, до 31.12.2019 г.; 2. приемане на бюджет за
2020 г.; 3. избор на нов УС на ДРЗ – Смолян,
и контролна комисия; 4. промяна в устава на
ДРЗ – Смолян; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7462
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дарителско сдружение „Св.
Ив. Рилски“ – с. Балван, област Велико Търново, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.11.2019 г. в 13 ч. в сградата
на сдружението, ет. 1, с. Балван, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2018 г. и първото полугодие на 2019 г.; 2. финансова справка за сдружението; 3. промяна на
чл. 24, ал. 3 от устава на сдружението; 4. избор
на управителен съвет; 5. разни. Материалите по
дневния ред за провеждане на общото събрание
могат да се получат в сградата на сдружението,
ет. 1, с. Балван. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
7428
6 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ФК „ М иджур“ – с. Горни Лом, област Видин, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.12.2019 г. в 19 ч. в Пенсионерския клуб на
селото при следния дневен ред: 1. финансов отчет за периода; 2. отчет за спортно-техническата
дейност и развитието на клуба за същия период;
3. освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС поради изтичането на
мандата; 4. прекратяване на членство; 5. прием
на нови членове; 6. промени в устава на ФК
„Миджур“ – с. Горни Лом; 7. избор на нов УС и
нов председател на сдружението; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 20 ч. същия ден на
определеното място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
7486
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Футболен клуб – Войвода“ – с. Драгаш войвода,
област Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.11.2019 г. в 18 ч. в
салона на кметството при следния дневен ред:
1. приемане и освобождаване членове на общото
събрание на сдружението; докладва председателя на УС; 2. отчет за дейността на сдружение
„ФК – Войвода“ за 2019 г.; докладва председателя
на УС; 3. избор на УС и нови ръководни органи;
докладва комисията по избора; 4. организационни
въпроси; докладва председателя на УС.
7447
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